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احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
   .بإحسان إىل يوم الدين

  : أما بعد
  

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަކީ އެއަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ކުޅަދާނަކަން   
މީހަކުމެ، ޢުމުރުން އެއްފަހަރު އަދާ ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ލިބުނު ކޮންމެ 

އެއިލާހުގެ ކީރިތި މޫރިތި އާޔަތެއްގައި ވަޙީ  اهللا سبحانه وتعاىل،. އަޅުކަމެކެވެ
 .ކުރައްވާފައިވެއެވެ

  
]لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَت196 :البقرة( ]و(  

އަށްޓަކައި هللاއަޅުކަން ރާގެ ްޙައްޖާއި ޢުމތިޔަބައިމީހުން : "މާނައީ
  "!އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރާށެވެ

  
މީސްތަކުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމާއި އަދި ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ،   

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަންތައް އަދާ ކުރަން ދާ މީހުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް 
ޅުކަން އަދާކުރާ ގޮތަކީ އެހެންނަމަވެސް މިއަ. މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ

އެހެންކަމުން . މީސްތަކުންނަށް މާރަނގަޅަށް އެނގިފައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ
މިހާރު ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް މީހުން ދާ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ކަހަލަ 
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ގޮތަކަށްމެ، އަޅުގަނޑުގެ ތިމާގެ މީހުންނާއި އަދި ގާތް އެކުވެރިން މިކަމާއި 
އޮޅުންފިލުވައި، މިކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތާއި ކިޔަން ޖެހޭ  ބެހޭގޮތުން އަހައި

ދުޢާތައް ލިޔެ ދިނުމަށް އެދެމުންދާތީ އަޅުގަނޑު ޤަޞްދު ކުރީ އެންމެ ފުރަތަމަ 
ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާގޮތް ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތުން 

  . ވާލުމަށެވެޘާބިތުވާ ގޮތަށް، ކުޑަ އަތްމަތީ ފޮތެއްގެ ޞިފައިގާ އެކުލަ
މިގޮތަށް ފޮތެއް އެކުލަވާލަން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ،   

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރާނޭ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވިފައި 
ހުރި ފޮތްތައް މަދުކަމުންނާއި އަދި މިމައުޟޫގައި އިތުބާރު ހުރި ރަނގަޅު 

  . ނެތުމުންނެވެފޮތެއް ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވި ފެންނަން 
މުސްލިމަކު ކުރާ ކޮންމެ އަޅުކަމެއްވެސް ޤަބޫލު ކުރެވޭނީ ދެ ޝަރުތެއް   

ދެވަނަ ކަމަކީ . ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިޚްލާޞްތެރި ކަމެވެ. ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ
އަންގަވައި ދެއްކެވި ގޮތަށް  حممد صلى اهللا عليه وسلمކީރިތި ނަބިއްޔާ 

މަވެސް ހިތާމައާއި އެކު ފާހަގަ އެހެންނަ. އެއަޅުކަމެއް އަދާ ކުރުމެވެ
ކުރަންޖެހެނީ، މިއަދު މިއަޅުކަން އަދާ ކުރަމުންދާ އެތައް ބަޔަކު، ޤުރުއާނާއި 
ސުންނަތުން ޘާބިތު ނުވާ އެތައް ބިދުޢަތަކެއް މިއަޅުކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްދައި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް އަދި ޢުމްރާއަށް ދާ . ކުރަމުންދާތަނެވެ
. އް އަޚުންނާއި އުޚްތުންގެ ކިބައިންވެސް މިފަދަ ކަންތައްތައް ފެނެއެވެބައެ

އެހެނީ މިކަމަކީ ކީރިތި . ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ
. ނަބިއްޔާ، އެކަމަކާއިމެދު އެހާމެ ބޮޑަށް އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ

  . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ
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وشر اُألمورِ محدثَاتها وكُلُّ محدثَة بِدعةٌ وكُلُّ بِدعة ضالَلَةٌ وكُلُّ ضالَلَة في (
  )14/528: صحيح ابن حبان، 6/89: النسائي). (النارِ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައި ކަންތައްތަކަކީ ދީނުގެ . ދަންނައެވެ"
ކޮންމެ . ކޮންމެ އާކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. ވަންނަ ކަންތައްތަކެވެތެރެއަށް އަލަށް 

 ."އަދި ކޮންމެ މަގުފުރެދުމެއްވަނީ ނަރަކައިގައެވެ. ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ
އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މިކަމާއިމެދު ރައްކައުތެރިވެ   

ން އަދާކުރަން މިދާ އެހެންނޫންނަމަ ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްގެ. ހުޝިޔާރުވުން ހުއްޓެވެ
ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން هللا އަޅުކަމަކީ ތިރީގައިމިވާ އާޔަތުގައި 

  .ވަޔަށް ބުރުއްސާލެވޭ ކުނޑިފުއްތަކެއް ފަދަ ޢަމަލަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ
  
  )23:الفرقان( ]وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُوراً [

ތިމަން އިލާހު ) އެބަހީ ކަންތައްތައް(އަދި އެއުރެން ކުޅަ ޢަމަލުތައް "
ބައްލަވައި، އެޢަމަލުތަކަކީ ވަޔަށް ބުރުއްސައިގެންދާ ކުނޑިފުއްތަކެއް ފަދައިން 

  ."ލެއްވެވީމެވެ
  

މިފޮތުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު އަލިއަޅުވާލާފައިވާނީ   
ގޮތާއި އަދި އެއަޅުކަމުގެ އެކި މަޙައްލުތަކުގައި  ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރާނެ

އަދި . ކިޔުމަށް ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ އަރިހުން ޘާބިތުވާ ދުޢާ ތަކުގެ މައްޗަށެވެ
ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ އެހެން ބައެއް 

ގެ ދެން އޭ. ކަންތައްތަކަށްވެސް ކުރު ގޮތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ
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އިތުރުން މިފޮތުގެ އެންމެ ފަހަތުގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނީ، ޢުމްރާގައި 
އަމިއްލައަށް ބޭނުން ދުޢާތައް ކުރަންހުރި އެކި މަޙައްލުތަކުގައި ކިއިދާނޭ 

އޭގެ ފުރަތަމަ ބައިގާ ހިމެނޭނީ ކީރިތި . ރަނގަޅު ބައެއް ދުޢާތަކެވެ
حممد ފަހު ކީރިތި ނަބިއްޔާ އަދި އެއަށް. ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތަކެވެ

  . ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާ ތަކެވެصلى اهللا عليه وسلم
މިފޮތަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ޢުމްރާއަށް ދާ، އަޅުގަނޑުގެ   

ވަރަށް ގާތް އަޚުންކޮޅެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަރަށް އަވަސް ގޮތަކަށް ތައްޔާރު 
އެއީ ރަމަޟާން މަސްވެސް މިހާ ކައިރިވެ، މިއަޅުކަން  .ކުރަންޖެހުނު ފޮތެކެވެ

. އަދާކުރަން ފުރަންޖެހޭ ދުވަސްވެސް ވަރަށް ކައިރިވެފައި ވުމުންނެވެ
هللا . އެހެންކަމުން އަދި މިފޮތަކީ އެހާ ފުރިހަމަ ފޮތަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެއެވެ

މު ބައިތައް ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު، ވަޤުތު ވީވަރަކުން މިފޮތަށް އިތުރު މުހިއް
އިތުރުކޮށް އަދި ދުޢާތަކުގެވެސް މާނައާއި އެކު ގެނެސްދެވޭތޯ އަދި ފަހުން 

  . މަސައްކަތް ކުރާނަމަވެ
މިފޮތް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބައެއް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވާނީ   

ގެ  صفة العمرةގައި  صيد الفوائدޢަރަބި ވެބް ސައިޓެއް ކަމުގައިވާ 
صفة ގައި   إسالم سؤال وجوابވާ ލިޔުމަކުންނާއި އަދި މައުޟޫއަށް ލިޔެފައި

މިފޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ . ގެ މައުޟޫއަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ العمرة
  .ވެބްސައިޓުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކެކެވެ صيد الفوائدފޮޓޯތަކަކީ 

މިފޮތުގެ ފައިދާ އެންމެހައި ލޮބުވެތި  اهللا سبحانه وتعاىل،ދުޢާއަކީ   
އަދި އެއުރެންނަށް . ނާއި އުޚްތުންނަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވުމެވެއަޚުން
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އަދި . ދެއްވުމެވެ توفيقމިފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 
ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ އާޚިރަތުގައި މިއަޅާގެ 

  .آمني. ން ލެއްވުމެވެހެޔޮކަމުގެ ތިލަފަތް ބަރުވާނޭ ޢަމަލެއްކަމުގައި މިކަ
  
  كتبها الفقري إىل عفو ربه عز وجلّ       

  آدم نِشانْ بن علي آدم                                         
  .هـ1429شعبان  24                
  .މ2008އޮގަސްޓް  25             
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  ޢުމްރާ
  

ޝަރުޢީ . ޒިޔާރަތް ކުރުމެވެލުޣަވީ ގޮތުން ޢުމްރާގެ މާނައަކީ 
އިޞްޠިލާޙުގައި ޢުމްރާގެ މުރާދަކީ އެއަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ 

ތަޢާލާގެ ގެފުޅަށް هللا ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އިޙްރާމް ބަނދެ ޠަލްބިޔާ ކިޔަމުން 
އަދި ގެފުޅު ވަށައި ޠަވާފް ކުރުމާއި ޞަފާއާއި މަރުވާއާއި . ޒިޔާރަތް ކުރުމެވެ

ތަޢާލާ ކީރިތި هللا . މާއި އަދި ބޯބޭލުން ނުވަތަ ބޯ ކޮށުމެވެދެމެދު ސަޢުޔު ކުރު
  . ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ

]لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَت196 :البقرة( ]و(  
އަށްޓަކައި هللاޙައްޖާއި ޢުމުރާގެ އަޅުކަން ތިޔަބައިމީހުން : "މާނައީ

  "!އަދާކުރާށެވެއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 
އެއީ . ޢުމްރާ އެކުލެވިގެންވަނީ ހަތަރު ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ

އިޙްރާމްބަނުމާއި، ގެފުޅު ވަށާ ޠަވާފް ކުރުމާއި، ޞަފާއާއި މަރުވާއާއި ދެމެދު 
ޙައްޖާއި ޚިލާފަށް ޢުމްރާ . ސަޢުޔު ކުރުމާއި އަދި ބޯބޭލުން ނުވަތަ ބޯ ކޮށުމެވެ

އަހަރުގެ ހަމަ ކޮންމެ . ވެއެވެކުރުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ދުވަސްތަކެއް ނު
އެހެންނަމަވެސް އެހެން . ދުވަހެއްގައިވެސް ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވިދާނެއެވެ

މައްސަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ރަމަޟާންމަހު ކުރާ ޢުމްރާއެއްގެ ޘަވާބު ޙައްޖަކާއި 
ގެ ޙައްޖު. އެއްފަދަވެގެން ވާކަމަށް ކީރިތި ނަބިއްޔާ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ

صلى އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ނުދެވުނު އަންހެން ބޭކަނބަލަކަށް ކީރިތި ނަބިއްޔާ 
  .ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلم
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  ).رواه مسلم(). فَإِذَا جاَء رمضانُ فَاعتمرِي فَإِنَّ عمرةً فيه تعدلُ حجةً(
. ޢުމްރާ ވާ ހުށިކަމެވެފަހެ ރަމަޟާން މަސް އަތުވެއްޖެނަމަ ކަނބުލޭގެ "

ހަމަކަށަވަރުން އެމަހުގައި ކުރާ ޢުމްރާއެއްގެ ޘަވާބު ޙައްޖަކާއި އެއްފަދަވެގެން 
 ."ވެއެވެ

މި ލުއި ފޮތަކީ ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން 
ޢުމްރާގެ އަޅުކަން "އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތެއް ކަމުން ދެން އަޅުގަނޑު މިފަށަނީ 

މިފޮތުގެ އަޞްލު ، "ފިޔަވަޅަކަށްފަހު ފިޔަވަޅެއް -ތް އަދާކުރާނޭ ގޮ
  .މައުޟޫއާއިގެން ކުރިއަށް ދާށެވެ

 ---  
  

  .އިޙްރާމް .1
    

 .އިޙްރާމް ބަނުމުން ޢުމްރާ ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަނެވުނީއެވެ •
އެއްގޮތަށް ފިރިހެނާ އިޙުރާމް ބަންނާނީ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކާއި  •

މަތިން (ރިދާ ) ތިރިން ބަންނަ ފޮށައެއް(ފަހާފައިނުވާ އިޒާރަކާއި 
ފިރިހެނުންގެ އިޙުރާމް ހެދުން . އަކުންނެވެ) އަންނަ ފޮށައެއް

  .ހުދުކުލައިން ވުން އެދެވިގެންވެއެވެ
ޢުމްރާ ވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ހިނައިގަނެ،  •

ފަދަ މީރުވަސް ދުވާ ) މިސްކް(ހު ކަސްތޫރި ފެންވަރާ ރީތިވުމަށްފަ
 . ޢަޠަރެއް ނުވަތަ ހުވަނދެއް ލުމަށްފަހު ދެން އިޙްރާމް ހެދުން ލުމެވެ
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ޢުމްރާ ނުވަތަ ޙައްޖު ވެރިޔާއަށް ދަތުރުގެ ކުރިން ގޭގައި އިޙްރާމް ހެދުން  •
އެހެންނަމަވެސް ޢުމްރާވުމަށް ދުޢާ ކިޔާނީ މީޤާތާއި . އެޅުން ހުއްދައެވެ

 .މުންނެވެއަރާ ހަމަވު

 
މިފަދައިން ކިޔުން  "لَبيك اللّهم بِعمرة"އެއަށްފަހު މީޤާތާއި ޙިސާބުން  •

 .ވެއެވެ) އެދެވިގެން(މުސްތަޙައްބު ވެގެން 
އެހެންނަމަވެސް . ރަކުޢަތް ކުރުމެއް ނުވެއެވެއިޙްރާމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ދެ  •

ކުރެއްވި ފަދައިން ފަރުޟު ނަމާދެއްގެ ވަޤުތު އައިސް هللا ރަސޫލު 
 .ޖެހިއްޖެނަމަ އެނަމާދަށްފަހު އިޙްރާމް ބަނުން ސުންނަތް ވެގެން ވެއެވެ

މިމީޤާތާއި . ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދާ މީހުންގެ މީޤާތަކީ ޔަލަމްލަމް އެވެ •
އިޓްގައި ތިއްބާކަމުން، މީޤާތާއި ކައިރިވުމުން އެކަން އަރާ ހަމަވަނީ ފްލަ
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އަދި މީޤާތާއި އަރާ ހަމަވުމުން އެވާހަކަވެސް . ފްލައިޓުން އަންގާނެއެވެ
 .އަންގާނެއެވެ

މަދީނާއަށް ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި މައްކާއަށް އަންނައިރު ކުރާ ޢުމްރާގައި  •
ގައިވާ، ޛުލް އިޙްރާމް ބަންނާނީ މަދީނާގެ އަހުލުވެރީންގެ މީޤާތުކަމު

 .ޙުލައިފާއިންނެވެ
ޙައިޟުވެރިވެ ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޢަދުއްވެއްގެ ބިރަށް  •

لَبيك "ނަމަވެސް ޢުމްރާ ފުރިހަމަ ނުކުރެވިދާނެކަމަށް ބިރު ހީވާނަމަ 
إِنْ حبسنِي حابِس فَمحلِّي حيثُ "ގެ ފަހުން  "اللّهم بِعمرة

އެއަށްފަހު އެފަދަ ކަމެއް . ފަދައިން ކިޔާނީއެވެމި "حبستنِي
ނަމަވެސް އިޙްރާމް  މެދުވެރިވެގެން ޢުމްރާ ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު
ދެން އޭނާއަށް އޮތީ . ބޭލުމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ

ޢުމްރާ ކުރުމަށް ކުޅަދާނަވުމުން އަލުން މީޤާތަށް ގޮސް އިޙްރާމް 
މިގޮތަށް ނުކިޔައި މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި . ބަނދެގެން ޢުމްރާ ކުރުމެވެ

  .ވެގެން އިޙްރާމް ބާލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ފިދުޔަ ކަތިލަން ޖެހޭނެއެވެ
ޢުމްރާއަށް ނިޔަތްގަނެ ދުޢާ ކިޔުމަށްފަހު ގިނަގިނައިން ތަލްބިޔާ ކިޔުން  •

الَ  لَبيك اللّهم لَبيك، لَبيك": ތަލްބިޔާއަކީ. ސުންނަތްވެގެން ވެއެވެ
 رِيكالَ ش لْكالْمو ةَ لَكمالنِّعو دمإِنَّ الْح ،كيلَب لَك كرِيش

އަންހެނުން . ފިރިހެނުން ތަލްބިޔާ ކިޔާނީ އަޑު ހަރުކޮށެވެ. މިއެވެ "لَك



    ހު ފިޔަވަޅެއްފިޔަވަޅަކަށްފަ - ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް 
 

10 
 

ހިލޭ ފިރިހެނުން ނެތްނަމަ، ކައިރީގައި ހުންނަ މީހާއަށް އަޑު އިވޭ 
 .ސިއްރުންނެވެހިލޭ ފިރިހެނުން ތިބިނަމަ . ވަރަށެވެ

ތަލްބިޔާ . ތަލްބިޔާ ވީހާވެސް ގިނައިން ކިޔުން މޮޅު އިތުރުވެގެން ވެއެވެ •
 .ކިޔާނީ ޠަވާފް ކުރަން ފަށަން ވަންދެނެވެ

ފިރިހެނުން އަޑުހަރުކޮށް ތަލްބިޔާ ކިޔުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް  •
ފުރިހަމަ ޢުމްރާއެއްގެ ޘަވާބަށް . އެކީގައިހެން ފޮހެވެމުންދާ ސުންނަތެކެވެ

. ދޭ މީހަކު ތަލްބިޔާ އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔުމަށް ލަދުވެތިވުމެއް ނެތެވެއެ
އެހެންނަމަވެސް ލަދުވެތިވެ ބިރުވެތިވެ އަދި ދުރުހެލިވާންވީ ޙަރާމް 

އެއީ . ކަންތައްތަކާއި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަރައިގަތުމަށެވެ
 .ވިޔަސްމެއެވެއިޙްރާމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ އިޙްރާމުގައި  ނޫންކަމުގައި 

ޙައްޖެއް ނުވަތަ ޢުމްރާއަކަށް އިޙްރާމް ބަނދެ ނިޔަތް ގަތުމަށްފަހުވެސް،  •
އެއީ . އެއިޙްރާމް ހެދުން ބާލައި ބަދަލު ކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

މިޘާލަކަށް އިޙުރާމް ހެދުން ހަޑިވުން ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ 
ންވަރައި ފާހާނާކޮށް އަދި ހަމައެހެންމެ އިޙްރާމް ބާލައި ފެ. ނަމައެވެ

އެހެންނަމަވެސް މީރުވަސް ދުވާ އެއްވެސް . ހެދުމަކީވެސް ހުއްދަކަމެކެވެ
 .ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

ބައެއް މީހުން ހީކުރާ ފަދައިން އިޙްރާމް ބަންނައިރު އަންހެނުންނަށް،  •
 . ހެދުމެއް ނުވެއެވެ ހުދު ނުވަތަ ފެހި ކުލަ ފަދަ ވަކި ޚާއްޞަ އިޙުރާމް

  
  .އިޙްރާމުގައި ކުރުން ޙަރާމްވެގެންވާ ކަންތައްތައް
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އިޙްރާމް ބަނދެ، ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ނިޔަތްގަތުމަށްފަހު ކުރުން   

ޤަސްދުގައި އެނގި ހުރެ މިފަދަ ކަމަކަށް . މަނާވެގެންވާ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ
  :އެކަންކަމަކީ. އެވެއަރައިގެންފިނަމަ ފިދުޔަ ކަތިލަން ޖެހޭނެ

ބޮލުގެ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނަކުން އިސްތަށި ބާލައި ނުވަތަ  .1
  .އަދި ނިޔަފަތި ކެނޑުން. އުފުރައި ހެދުން

މީރުވަސް ދުވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޢަޠަރެއް ނުވަތަ އެހެން އެއްޗެއް  .2
އިޙްރާމް ފޮށާގައި ވިޔަސް ނުވަތަ އެއީ . ވިޔަސް ބޭނުން ކުރުން

ނުވަތަ ކެއުމުގައާއި ފެންވެރުމުގައި ކަމަށް . ހަށިގަނޑުގައި ވިޔަސްމެއެވެ
އެހެންނަމަވެސް އިޙުރާމުގައި ހުންނަ އިރު ކައިބޮއެ . (ވިޔަސްމެއެވެ

  .)ފާހާނާކޮށް ހެދުމަކީ ހަމަ ހުއްދަ ކަންތައްތަކެވެ
ފަހިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޖިމާޢުވުން ނުވަތަ ޝަހުވަތްތެރިކަމަށް މަގު .3

 .އަރައިގަތުން
  .ޝިކާރަ ކުރުން .4
އިޙުރާމުގައި ހުންނަ އިރު ފިރިހެނުންނަށް އެކަނި ޙަރާމްވެގެންވާ  .5

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤަމީޞް ފަޓުލޫނު އަދި މިނޫނަސް ހަށިގަނޑުގެ 
ވަނާތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑާ ފަހާފައި ހުންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ލުން 

އަދި ހަމައެހެންމެ ބޯ ނިވާ ކުރުންވެސް . ގެން ނުވެއެވެހުއްދަވެ
އެއީ މިޘާލަކަށް ތާކިހާ ނުވަތަ ފަގުޑި ނުވަތަ . ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ
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ފޮތިގަނޑެއް ވިޔަސް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއް އަޅައިގެން ވިޔަސް 
 .މެއެވެ

ރާމް ގެ ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ ފަދައިން އިޙުصلى اهللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު   .6
ބަނދެފައިވާ އަންހެނާއަށް އަންގި ނުވަތަ މޫނު ބުރުޤާ އެޅުން 

އެއީ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކާއި އެއްގޮތަށް . ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ
 ީއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވަނ. ކަނޑާ، ފަހާފައި ހުންނާތީއެވެ

)لْبالَ تةُ ورِمحأَةُ الْمرالْم بقتنالَ تنِويالْقُفَّاز رواه البخاري). (س( 
އިޙުރާމް ބަނދެފައިވާ އަންހެނާ މޫނު ނިވާ ނުކުރާ ހުށި : "މާނައީ
އެހެންނަމަވެސް ހިލޭ ." އަދި އަންގިވެސް ނުލާ ހުށިކަމެވެ. ކަމެވެ

ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި އިޙުރާމް ބަނދެފައިވާ އަންހެނެއް ކަމުގައި 
އެހެނެއްކަމަކު . މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފޮރުވުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެވިޔަސް 

ހެދުމުގެ ނުވަތަ ބުރުޤާގެ (އެއީ މޫނު ބުރުޤާއާއި އަންގި ނުލައި 
ގެ ކިބައިން رضي اهللا عنها މިކަން ޢާއިޝާ. (އެވެ) ކޮންމެވެސް ބަޔަކުން

 .)ރިވާވެފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘުން ޘާބިތުވެފައި ވެއެވެ
 

ންވެ އެދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހަނދާން މަތީގައި ބަޔާ
ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަޖްބޫރީ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެކަމަކީ 
އިޙުރާމުގައި ކުރުން މަނާވެގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ނޭނގި ހުރެ އެފަދަ ކަމެއް 

އެކަމުގެ އެބަހީ . (ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ
  .)ސަބަބުން ފިދުޔަ ކަތިލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
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ހަނދުމަ ނެތިގެން އެފަދަ ކަމަކަށް އަރައިގަނެވިއްޖެ މީހަކަށް އެކަމެއް 
އަދި . ހަނދުމަވުމުން ވަޤުތުން އެކަމަކުން ދުރުވެގަތުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ
ނގުމުން ހަމައެހެންމެ ނޭނގި އެފަދަ ކަމަކަށް އަރައިގަނެވޭނަމަ، އެކަމެއް އެ

މަޖްބޫރީ ޙާލަތެއްގެ . ހަމަވަޤުތުން އެކަމަކުން ދުރުވެގަތުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ
. ސަބަބުން އެފަދަ ކަމަކަށް އަރައިގަންނަ މީހާއަށްވެސް އޮތީ ހަމަ މިޙުކްމެވެ

އޭނާއަށް އެ މަޖުބޫރުވީ ކަންތައް ފިލައި ދިއުމުން ވަޤުތުން އެކަމުން 
  .ދުރުވެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

  
ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަކަށް ވިޔަސް ދާ މީހުން ޢާއްމުކޮށް  •

އެއަށްފަހު . އެއީ ފްލައިޓްގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދާނީ ޖިއްދާއަށެވެ
  . ދެން އެތަނުން ބަހުގައި ދާނީ މައްކާގައި ތިބޭ ހޮޓަލަށެވެ

ޓަރިއަށް ހޮޓަލަށްދެވުމަށްފަހު ފޮށި ތަންމަތި ފަދަ ތަކެތި އެބޭފުޅެއްގެ ކޮ •
ލައި ރައްކާ ކުރުމަށްފަހު އެވީ ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަން 

ވަރުބަލިވެފައިވާނަމަ ވަރުބަލި ފިލުވާލާފައި ދިއުންވެސް . ދާށެވެ
އަދި ފާހާނާކޮށް ކައިބޮއެ ހަދައިގެން ޢުމްރާގެ އަޅުކަން . ހުއްދައެވެ

 .ފުރިހަމަ ކުރަން ދިއުންވެސް ހަމަ ހުއްދައެވެ
ތަލްބިޔާ . އިވެސް ތަލްބިޔާ ކިޔުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެމިހިސާބުގަ •

ކިޔުން ހުއްޓާލާނީ ކުރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ޠަވާފް ކުރަން 
 .ފަށަންވުމުންނެވެ

) އެބަހީ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް(މައްކާއަށް ދެވުމަށްފަހު މިސްކިތައް  •
ށް ވަނުމުގައިވެސް ވަނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ހަމަ އެހެން މިސްކިތްތަކަ
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. އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ صلى اهللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު 
މިގޮތުން މިސްކިތައް ވަނުމުގައި ކަނާތު ފައި އިސްކޮށް މިސްކިތައް 

بِسمِ اِهللا، والصالَةُ والسالَم علَى رسولِ "ވަންނައިރު ކިޔާ ދުޢާ 
رحمتك، أَعوذُ  ي، وافْتح لي أَبواباِهللا، اللّهم اغْفر لي ذُنوبِ

 طَانيالش نميِ مالْقَد لْطَانِهبِسالْكَرِميِ، و هِهجبِويمِ، وظبِاِهللا الْع
 .ކިޔާނީއެވެ "الرجِيمِ

 
 

  .ޠަވާފް .2
  
ޠަވާފަކީ ޙަޖަރުލް އަސްވަދުން ފެށިގެން ހަމަ އެހިސާބަށް، ގެފުޅު  •

 .ބުރެވެވަށައިގެން ޖަހާ ހަތް 
ވުޟޫއާއި ނުލާ . ޠަވާފް ކުރާއިރު ހުންނަންވާނީ ވުޟޫ ކޮށްގެންނެވެ •

 .ޠަވާފް ޞައްޙަ ނުވާނެއެވެ

بِسمِ اِهللا، "ޠަވާފް ފެށުމަށްޓަކައި ޙަޖަރުލް އަސްވަދު ކައިރިއަށް ގޮސް  •
رأَكْب  ُ އެހިލަގަނޑުގައި މިފަދައިން ކިޔައި، ކަނާތުން  "اهللا

ބޮސް ދިނުމަށް ދަތި . ބީއްސާލުމަށްފަހު ހިލަގަނޑުގައި ބޮސްދޭނީއެވެ
އަތްވެސް ބީއްސާ . ނަމަ އަތް ބީއްސާލާފައި އަތުގައި ބޮސް ދޭނީއެވެ
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 "بِسمِ اِهللا، اهللاُ  أَكْبر"ނުލެވުނު ނަމަ އަތް އެދިމާލަށް އުފުލަައި 
 .މިފަދައިން ކިޔާނީއެވެ

ޠަވާފް ކުރާއިރު ޢުމްރާ ވެރިޔާ ނުވަތަ ޙައްޖު ވެރިޔާ ހުންނާނީ ގެފުޅަށް  •
  .ވާތް ފަރާތް ވާގޮތަށެވެ

ޠަވާފް ކުރާ މީހާ ފުރަތަމަ ތިން ބުރުގައި ރަމްލު ކުރުން ސުންނަތް  •
ރަމްލު ކުރުމަކީ ކައިރި ފިޔަވަޅު ތަކަކާއި އެކީ ބާރަށް . ވެގެން ވެއެވެ

 .ހިނގުމެވެ) އަވަހަށް(
އިރު ފިރިހެނުން ތިބޭނީ ކަނާތް ފަރާތު ކޮނޑު ޠަވާފް ކުރާ •

އެއީ މަތިން އަންނަ ފޮށާ ކަނާތްދަށުން ގެންގޮސް ވާތް . ދައްކައިގެންނެވެ
 .ފަރާތު ކޮނޑު މައްޗަށް އެއްލައިގެންނެވެ
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ޢަރަބިން ވިޔަސް ނުވަތަ ދިވެހިން ވިޔަސް ޠަވާފް ކުރަން ފެށުމަށްފަހު  •
އަދި ހަމައެހެންމެ ކީރިތި . ބޭނުން ދުޢާއެއް ކުރެވި ދާނެއެވެ

މިތަނުގައި ކިއިދާނޭ، ޤުރުއާނާއި . (ޤުރުއާންވެސް ކިޔެވިދާނެއެވެ
 .) ސުންނަތުގައި ހިމެނޭ ރަނގަޅު ދުޢާތައް މިފޮތުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވާނެއެވެ

 ޠަވާފް ކުރަމުން ދާއިރު ރުކުނުލް ޔަމާނީ އާއި އަރާ ހަމަވުމުން އޭގައި •
އަތް ބީއްސާ ނުލެވޭނަމަ ދެން އިތުރު އެއްވެސް . އަތް ބީއްސާލާނީއެވެ

 . ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
އެއަށްފަހު ރުކުނުލް ޔަމާނީ އާއި ޙަޖަރުލް އަސްވަދާއި ދެމެދު ކިޔާނީ  •

] ذَابا عنقةً ونسح ةري اآلخفةً ونسا حيني الدا فنا آتنبر
 .މިފަދައިންނެވެ  ]النارِ
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އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޙަޖަރުލް އަސްވަދާއި އަރާ ހަމަވުމުން އެއަށް  •
މިފަދައިން ކިޔައި ޠަވާފް ކުރުން ކުރިޔަށް  "أَكْبرُ  اهللا"ކުރިމަތިލައި 
. ޠަވާފްކޮށް ނިމުނީއެވެމިގޮތަށް ހަތް ބުރު ހަމަވުމުން . ގެންދާނީއެވެ

ُ اهللا(ހަތްވަނަ ބުރުގައި ޙަޖަރުލް އަސްވަދާއި އަރާ ހަމަވުމުން ތަކްބީރު 
رކިޔާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ  )أَكْب. 

ޠަވާފް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވުޟޫ ގެއްލިއްޖެނަމަ، އަލުން ވުޟޫކުރުމަށްފަހު  •
ވުޟޫ ބުރެއްގެ މެދުތެރެއިން . ނުނިމި އޮތްބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީއެވެ

ގެއްލިއްޖެނަމަ ވުޟޫ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ޙަޖަރުލް އަސްވަދް ކައިރިން 
 .އެބުރު ފަށާނީއެވެ

ޠަވާފް ކުރާއިރު ބައެއް މީހުން ކޮންމެ ބުރަކަށް ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާތަކެއް  •
ކޮންމެހެން ކިޔަން ޖެހޭ ކަނޑައަޅައިގެން އެއީ އެތަނުގައި 
އެހެންނަމަވެސް މިއީ . ކުރެއެވެ ދުޢާތަކެއްކަމުގައި ހަދައި އެގޮތަށް ޢަމަލު

އެއްގޮތަކަށްވެސް ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ އަރިހުން ޘާބިތުވާން އޮތް ކަމެއް 
މިފަދަ އަޅުކަންތައްތަކަކީ ކީރިތި ނަބިއްޔާ އަންގަވާ، . ނޫނެވެ

ދައްކަވާފައިވާ ގޮތަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޅުކަންތައްތަކަށް ވާއިރު 
ހެން ގޮތަކަށް ކުރުމަކީ އެއަޅުކަމެއް އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވި ގޮތް ނޫން އެ
 .ޤަބޫލު ނުކުރެވި ބާޠިލް ވެދާނޭ ކަމެކެވެ

ޕްތައް ހަދައިގެން އަދި ހަމަ މިގޮތަށް ޠަވާފްކުރަމުންދާއިރު، ބޮޑެތި ގުރޫ •
. އެކެއްގެ އަޑުދަށުން އެތައް ބަޔަކު ހަރު އަޑުން ދުޢާ ކުރަމުން ދެއެވެ

މިގޮތަށް ދުޢާ . ޢައެކެވެމިއީވެސް ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ބޮޑު ބިދު
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ކުރުމަކީ ޠަވާފްކުރަމުންދާ އެހެންމީހުންނަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން 
އުނދަގޫވެ އެއަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ދަތި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވާނޭ 

ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވެސް، އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތަށް هللا . ކަމެކެވެ
ފައިވަނީ ބިރުވެތިކަމާއި ދުޢާކުރުމަށް އަންގަވައި އަމުރު ކުރައްވާ
 )55: سورة األعراف(. މަޑުމޮޅިކަމާއި އެކު ވަންހަނާކޮށް ސިއްރުންނެވެ

ގޮވައި ޤަމަތް ދީފި  ދަނިކޮށް ފަރުޟު ނަމާދަށް ބަންގި ޠަވާފްކުރަމުން •
ނަމަ ޠަވާފް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެނަމާދެއް ޖަމާޢަތުގައި 

ނަމާދު . އި އަދާކުރާނީއެވެއަދާކުރުމަށްފަހު ޠަވާފްގެ ނުނިމި އޮތްބަ
ކުރުމަށް ޠަވާފް މެދުކަނޑާލިއިރު އެބުރު ނުނިމޭކަމުގައިވާނަމަ އެބުރު 

 .އަލުން ފަށާނީއެވެ
ޠަވާފްކޮށް . ގެފުޅު ވަށައި ހަތްބުރު ޖެހުމުން ޠަވާފްކޮށް ނިމުނީއެވެ •

މަތިން (އެއީ ރިދާެ . ނިމުމުން ކަނާތްފަރާތު ކޮނޑު ނިވާކުރަންވީއެވެ
 .ކޮނޑުމައްޗަށް އެއްލައިގެންނެވެ) އަންނަ ފޮށާ

މީހުން ގިނަނަމަ . އެއަށްފަހު ދެން މަޤާމް އިބްރާހީމްގެ ފަހަތަށް ދާނީއެވެ •
އެޔަށް ފަހު އެތާނގައި ކިޔާނީ . ދާނީ އެދިމާލުން ތަންކޮޅެއް ފަހަތަށެވެ

 . މިހެންނެވެ ]واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى[
ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި . ޢަތް ނަމާދެއް ކުރާނީއެވެދެން އެތަނުގައި ދެރަކު •

ކިޔެވުމަށްފަހު ކިޔާނީ ސޫރަތުލް ކާފިރޫން  ]احلَمد[ސޫރަތުލް ފާތިހާ 

ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް ފާތިހާ . އެވެ ]قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ[
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]د[ފަހުން ސޫރަތުލް އިޚްލާސް  ގެ]احلَمدأَح اللَّه وއެވެ ]قُلْ ه .
އެދިމާވެސް ފުރިފައިވާނަމަ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެދެ (

 .)ރަކްޢަތް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

 
މިދެރަކްޢަތް ކޮށް ނިމުމުން ޒަމްޒަމް ފެން ބުއިން ސުންނަތް  •

 .ވެގެންވެއެވެ
ނަމަވެސް . ލް އަސްވަދަށް ގޮސް ބޮސް ދޭނީއެވެދެން އެއަށްފަހު ޙަޖަރު •

މީހުން ގިނަވެ އެތަނާއި ކައިރި ނުވެވޭނަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާނެ 
ބޮސް ނުދެވޭނަމަ މިތަނުގައި ޙަޖަރުލް އަސްވަދަށް . (ކަމެއް ނެތެވެ

 .) އިޝާރާތް ކުރުމެއް ނެތެވެ
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. ދާނީ އެވެ އެއަށްފަހު ދެން ޢުމްރާގެ ކުރިޔަށް އޮތް ބަޔާއިގެން ކުރިޔަށް •
ސަޢުޔު ކުރުމަށްޓަކައި ދާނީ ޞަފާ ފަރުބަދައާއި . އެއީ ސަޢުޔު ކުރުމެވެ

 .ދިމާލަށެވެ
 

  .ސަޢުޔު .3
  

ޞަފާއިން . ސަޢުޔުއަކީ ޞަފާއާއި މަރުވާއާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ހަތް ބުރެވެ •
މަރުވާއިން ފެށިގެން . އެއީ ފުރަތަމަ ބުރެވެފެށިގެން މަރުވާ އަށް 

 .ޞަފާއަށް އެއީ ދެވަނަ ބުރެވެ
ވުޟޫއާއި . ސަޢުޔު ކުރާއިރުވެސް ހަމަ ހުންނަންވާނީ ވުޟޫ މަތީގައެވެ •

 .ނުލާ ސަޢުޔު ޞައްޙަ ނުވާނެއެވެ
 .އަދި ނިމޭނީ މަރުވާއަށެވެ. ސަޢުޔު ކުރަންފަށާނީ ޞަފާއިންނެވެ •
ރު ޞަފާ ފަރުބަދަައާއި ކައިރިވުމުން ސަޢުޔު ކުރުމަށްޓަކައި އަންނައި •

إِنَّ الصفَا [. މިއަންނަނިވި އާޔަތް ކިޔުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ
 احنفَال ج رمتاع أَو تيالْب جح نفَم رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمو

لَّه شاكر علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما ومن تطَوع خيرا فَإِنَّ ال
يمل[ނުވަތަ ހަމައެކަނި  . ]عرِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا وإِنَّ الص[ 

 .މިފަދައިން ކީ ކަމުގައި ވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ
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އެއަށްފަހު ކަޢުބާ . މިފަދައިންނެވެ "ُبِه أَبدأُ بِما بدأَ اهللا"ދެން ކިޔާނީ  •
ދައަށް އެރުން ސުންނަތް ފެންނަ ހިސާބަށް، ޞަފާ ފަރުބަ) ގެފުޅު(

ފުރަތަމަ (މި ދެ ދުޢާ ކުރާނީ ހަމައެކަނި ސަޢުޔު ކުރަން . ވެގެންވެއެވެ
 .ފަށަން އަންނައިރު އެކަންޏެވެ) ބުރު

الَ إِله إِالَّ (. ދެން ގެފުޅަށް ކުރިމަތިލައި އަންނަނިވި ދުޢާ ކުރާނީއެވެ •
لَهو املُلْك لَه ، لَه كرِيالَ ش هدحلَى  اهللاُ  وع وهو دمالْح

وحده أَنجز وعده، ونصر  الَ إِله إِالَّ اهللاُ . كُلِّ شيٍء قَديرِ
هدحو ابزاَألح مزهو ،هدبމިދުޢާ ބާރަށް ކިޔުން . )ع

މިދުޢާ ނިމުމުން ދެން ބޭނުން ދުޢާއެއް . ސުންނަތްވެގެން ވެއެވެ
މިތަނުގައި މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ދުޢާ ނޫން އެހެން (. ކުރާނީއެވެ

އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މިދުޢާ .) ދުޢާތައް ކުރާނީ މަޑުންނެވެ
ދެން އަނެއްކާވެސް ބޭނުން ދުޢާއެއް ކުރުމަށްފަހު ތިންވަނަ . ކުރާނީއެވެ

ތިންވަނަ ފަހަރު މިދުޢާ ކުރުމަށްފަހު . ފަހަރަށް މިދުޢާ ކުރާނީއެވެ
 .ތުރު ދުޢާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެއެތަނުގައި އި

ދެން އެއަށްފަހު ޞަފާ ފަރުބަދައިން ފައިބައިގެން މަރުވާއާއި ދިމާލަށް  •
 . ދާނީ އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައެވެ. ދާނީއެވެ

މިތަނުގައި . މިދެމެދުގައިވެސް ކިޔާކަށް ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާތަކެއް ނެތެވެ •
ން ދުޢާއެއް ކުރެވި ޢަރަބިން ވިޔަސް ނުވަތަ ދިވެހިން ވިޔަސް ބޭނު
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. އަދި ހަމައެހެންމެ ކީރިތި ޤުރުއާންވެސް ކިޔެވިދާނެއެވެ. ދާނެއެވެ
 .މިތަނުގައިވެސް ދުޢާ ކުރާނީ ސިއްރުން ވަންހަނާކޮށެވެ

ސަޢުޔު ކުރަމުން ދާއިރު ފެހި ކުލައިން ފާހަގަ ކުރެވި، ދިއްލާފައިވާ  •
ތްވެގެން ހިސާބަށް އައުމުން ވީހާވެސް ބާރަށް ދުވެފައި ދިއުން ސުންނަ

. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށެވެ. ވެއެވެ
މިގޮތަށް ގޮސް . އަންހެނުންވެސް ޢަމަލު ކުރާނީ ހަމަ މިފަދައިންނެވެ

އަނެއްކާވެސް ފެހިކުލައިން ފާހަގަ ކުރެވި ދިއްލާފައިވާ ހިސާބަށް ދެވުމުން 
ރުވާއާއި ހިސާބަށް ދުވުން ހުއްޓާލައި، އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި މަ

 .ދާނީއެވެ

 
މަރުވާއަށް އެރުމަށްފަހުވެސް ކަންތައް ކުރާނީ ކުރީގައި ބަޔާންވެ  •

. ދިޔަގޮތަށް ޞަފާ ފަރުބަދައަށް އެރުމަށްފަހު ކަންތައް ކުރިގޮތަށެވެ
 . އެއަށްފަހު އަނެއްކާ ޞަފާ ފަރުބަދައާއި ދިމާލަށް ދާނީއެވެ

ވެސް ފެހިކުލައިން ފާހަގަ ކުރެވި ދިއްލާފައިވާ ހިސާބަށް ދެވުމުން ދާއިރު •
އަދި ދެން ފެހިކުލައިން ފާހަގަ . ކުރީގައި ހެދިގޮތަށް ދުވަން ފަށާނީއެވެ
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އެއަށްފަހު . ކުރެވި ދިއްލާފައިވާ ހިސާބަށް ދެވުމުން ދުވުން ހުއްޓާލާނީއެވެ
 . ށް ދާނީއެވެހަމަ އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި ޞަފާ ފަރުބަދައާއި ދިމާލަ

ޞަފާ ފަރުބަދައަށް އެރުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކަންތައް ކުރާނީ ހަމަ  •
މިގޮތަށް ހަތް ބުރު ހަމަވުމުން ސަޢުޔުކޮށް . ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިންނެވެ

މަރުވާ ) ހަތްވަނަ ބުރު ހަމަވާނީ(ސަޢުޔުކޮށް ނިމޭނީ . ނިމުނީއެވެ
 .އަށެވެ

. މެ ފަހު ކަންތައް އަދާ ކުރުމެވެއެއަށްފަހު ދެން އޮންނާނީ ޢުމްރާގެ އެން •
 .އެއީ ބޯބޭލުން ނުވަތަ ބޯ ކޮށުމެވެ

 
 

 .ބޯ ބޭލުން ނުވަތަ ބޯ ކޮށުން .4
 
ބޯ ބޭލުން ނުވަތަ ކޮށުމަކީ ޢުމްރާގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރެެއިން ހިމެނޭ  •

 .ކަމެކެވެ
އެމީހުންގެ ބޯ ކޮށުމަށްވުރެ ބޭލުން މޮޅު އިތުރުވެގެން ފިރިހެނުންނަށް  •

ބޯ ބޭލުއްވި ، صلى اهللا عليه وسلمهللا އެހެނީ ރަސޫލު . ވެއެވެ
އެހެންނަމަވެސް ބޯ . ބޭކަލުންނަށް ތިންފަހަރު ދުޢާ ކުރެއްވެވިއެވެ

 :رواه مسلم(. ކޮއްޓެވި ބޭކަލުންނަށް ދުޢާ ކުރެއްވީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ
1303. ( 

ންނަށް ވަނީ އެކަނބަލުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ކޮޅުން އަންހެނު •
ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު . އިނގިލި ކުރިއެއްގެ މިންވަރު ބުރިކޮށްލުމެވެ
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. ބޭލުމަކީ އަންހެނުންނަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ
އެކަނބަލުންނަށްވަނީ ކުރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން 

 )174 :صحيح أيب داود(. އް ބުރި ކުރުމެވެއިސްތަށިގަނޑުން ތަންކޮޅެ
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރު ޢުމްރާއެއް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު  •

މިޘާލަކަށް މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްފަހު އަންނަންވާ (ލިބޭނަމަ، 
ފިރިހެނުންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިތައް ނުފަޅާނޭހެން ހީވާނަމަ ) އިރަށް

އަދި މަދީނާއަށް . ބޯ ތުނިކޮށް ކޮށާލެވިދާނެއެވެފުރަތަމަ ކުރާ ޢުމްރާގައި 
ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ކުރާ ޢުމްރާގައި ބޯ ބާލަން 

 .ފަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ
ބޯ ބޭލުމުގައި ބޮލުގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވަށައިގެން ބޭލުން ވާޖިބުވެގެން  •

ހާ ދިމާލަކުން ހަމަ މިގޮތަށް ބޯ ކޮށާއިރުވެސް ބޮލުގެ ހުރި. ވެއެވެ
 . ރީއްޗަށް އެއްވަރަށް ކޮށުން ވާޖިބު ވެގެންވެއެވެ

ފިރިހެނުން ބޯ ކޮށާއިރު ބޮލުގެ ތަންކޮޅަކުން ކުޑަ އިސްތަށިކޮޅެއް  •
. ކަނޑާލުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ޢާއްމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ

އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް ބޮލުގެ ތަންކޮޅަކުން ދެތިން އިސްތަށި 
.  ކަނޑާލުމަކުން ޢުމްރާގެ މިބައި ފުރިހަމަވީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ

މިއީ އަމުރު ކުރެވިގެންވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ . ކިއެއްހެއްޔެވެ
 .މަކަރުވެރި ކަމެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ

މިތަނުގައި އަދި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިއްމު އަނެއް ނުކުތާއަކީ ބޯ  •
ކޮށާއިރު ބައެއް ފިރިހެނުން އެމީހުންގެ ތުނބުޅި ބާލާއިރު ނުވަތަ 

ތުނބުޅި ބޭލުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ޙަރާމް . ބާލާބޭލުމުގެ މައްޗަށެވެ
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ކީރިތި ، عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماޞަޙީޙު މުސްލިމްގައި . ކަމެކެވެ
ގެ އަރިހުން ރިވާކޮށްފައިވާ حممد صلى اهللا عليه وسلمނަބިއްޔާ 

 رواه( "أَنه أَمر بِإِحفَاِء الشوارِبِ وإِعفَاِء اللِّحية  ". ޘްފުޅެއްގައިވެއެވެޙަދީ
މަތިމަސް ކުރުކުރުމަށާއި ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފައި : "މާނައީ). مسلم

 ."ބެހެއްޓުމަށް އެކަލޭގެފާނު އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ
ކުރެވި އިޙްރާމް  ބޯ ބޭލުމުން ނުވަތަ ކޮށުމުން ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ •

އެއަށްފަހު އިޙްރާމް ބަނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މަނާވީ . ކެނޑުނީއެވެ
އެގޮތުންް އޭނާއަށް ބޭނުން ހެދުމެއްލައި، . ކަންތައްތައް ހުއްދަވީއެވެ

މީރުވަސް ދުވާ އަޠަރު ބޭނުންކޮށް އަދި އަނބިފިރި ކަމުގެ ގުޅުން 
 . ހިންގުންވެސް ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ

 
  .ބައެއް ނުކުތާތައް މުހިއްމު

) މައްކާގެ މީޤާތަށް(ބައެއް މީހުން މައްކާގައި ތިބޭތިބުމުގައި ތަންޢީމްއަށް  •
ގޮސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުވަތަ ދެދުވަހުން އެއް ދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް، 

އެހެންނަމަވެސް މިއީ . އެތަނުން އިޙްރާމް ބަނދެ ޢުމްރާކޮށް އުޅެއެވެ
ލްމުވެރިންވަނީ މިކަން މިގޮތަށް ކުރުން އަދި ޢި. ޘާބިތު ގޮތެއް ނޫނެވެ
އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން . މަނާާ ކުރައްވާފައެވެ

ވިދާޅުވާގޮތުގައި އޭނާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ އެފަދަ މީހަކު 
މިފަދަ އަޅުކަމެއް އަދާނުކޮށް މަރުވެފައިވާނަމަ، އެފަދަ މީހެއްގެ 

 .واهللا أعلم. ވިދާނެއެވެބަދަލުގައި މިގޮތަށް ޢުމްރާއެއް ވެ
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ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާ ދަތުރުގައިވެސް މައްކާއަށް ދިޔުމަށްފަހު މަދީނާއަށް  •
މަދީނާއަށް ދާއިރު އިޙްރާމް ބަނދެ ނުވަތަ ވަކި . ޒިޔާރަތް ކުރާނެއެވެ

 . ޚާއްޞަ ހެދުމެއް ލާކަށް ނުޖެހެއެވެ
 

  .ޢުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި ކުރެވިދާނޭ ބައެއް ދުޢާތައް

އަޅުކަމުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ތަންތަނުގައި ކިޔަން ހުރި ދުޢާތައް  ޢުމްރާގެ  
ދެން އެމީހަކު ، )އެދުޢާތައް ކުރީގައި ބަޔާންވެފައި އެވަނީއެވެ(ކިޔުމަށްފަހު 

އެހެންކަމުން މިތަނުގައި އަޅުގަނޑު މިޤަޞްދު . ބޭނުން ދުޢާއެއް ކުރަންވީއެވެ
ދީޘްފުޅު ތަކުގައި ހުރި ކުރަނީ ޤުރުއާނުގައި ހުރި ބައެއް ދުޢާތަކާއި އަދި ޙަ

މިދުޢާތައް ކުރާއިރު މީގެ މާނަ . ބައެއް ދުޢާތައް މިފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްލާށެވެ
ވީމާ އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ، . އެނގޭނަމަ ބޮޑަށް ޚުޝޫޢަތްތެރި ވެވޭނެއެވެ

ތިޔައިގެތެރެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ވީވަރަކުން މިދުޢާތަކުގެ މާނަ 
މިފޮތުގައި މާނަ . ތައް ބަލައިގެން މާނަވެސް ދެނެގަތުމެވެލިޔެވިފައިވާ ފޮތް

ލިޔަން ޤަޞްދު ނުކުރީ ފޮތުގެ ޞަފްޙާތައް އިތުރުވެ ފަސޭހަކަމާއި އެކު އަތްމަތީ 
  .ގެންގުޅެން އުނދަގޫވެދާނެތީއެވެ

ކޮންމެއަކަސް މިދުޢާތައް ނޫނަސް ހަމަ ދިވެހި ބަހުންވެސް   
ނޑުމެންނަށް ފާފަ ފުއްސެވުމަށާއި، އަޅުގަ. އަޅުގަނޑުމެން ދުޢާ ކުރަންވީއެވެ

ސުވަރުގެ ދެއްވައި ނަރަކައިން މިންޖުކޮށްދެއްވުމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިން 
ބަފައިންނަށާއި އަދި މިނޫނަސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ކޮންމެ ކަމަކަށް 

  .އެއިލާހަކީ އަޑުއައްސަވާ އަދި އިޖާބަދެއްވަވާ އިލާހެވެ. ދުޢާ ކުރަންވީއެވެ
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  .ން ނަގާފައިވާ ދުޢާތައްآن قر

  
  ]ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ[
  
ربنا إِنك . ربنا ما خلَقْت هذا باطالً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ [

 ارلِ النخدن تارٍ مأَنص نم نيملظَّالا لمو هتيزأَخ ا . فَقَدنا إِننبر
سمعنا مناديا ينادي لِإلميان أَنْ آمنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا 

نا وآتنا ما وعدتنا رب. ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع األبرارِ 
اديعالْم فلخالَ ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخالَ تو كلسلَى رع[  

  
] نيممِ الظَّالةً لِّلْقَونتا فلْنعجا الَ تنبمِ . رالْقَو نم كتمحا بِرنجنو

 رِينالْكَاف[  
  

ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِميان وال تجعلْ في [
يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلِّلَّذ الا غقُلُوبِن[  
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]يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كا إِنلَن راغْفا ونورا نلَن مما أَتنبر[ 
  
]ر يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو ب

 كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اهضرا تحاللَ صمأَنْ أَعو
نيملسالْم ني مإِنو[  

  
  ]بنا وقنا عذَاب النارِربنا إِننا آمنا فَاغْفر لَنا ذُنو[

  
] كةً إِنمحر نكن لَّدا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا الَ تنبر

 ابهالْو الَ . أَنت إِنَّ اللّه يهف بيمٍ الَّ روياسِ لالن عامج كا إِننبر
اديعالْم فلخي[  

  

]ر نيقتلْما للْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُرناتيذُرا واجِنوأَز نا ملَن با هنب
  ]إِماما
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ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا [
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوع[  

  
]ؤا الَ تنبا ررا إِصنلَيلْ عمحالَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِن نذْناخ

 ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حكَم
نرا فَانصالَنوم آ أَنتنمحارا ولَن راغْفا ونع فاعمِ ولَى الْقَوا ع

رِينالْكَاف[  
  
] يملالْع يعمالس أَنت كا إِننلْ مقَبا تنبنِ . ريملسا ملْنعاجا ونبر

 كآ إننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَّكملسةً ما أُمنتين ذُرمو لَك
حالر ابوالت أَنتيم[  

  

ربنا . رب اجعلْنِي مقيم الصالَة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاء [
ابسالْح قُومي موي نِنيمؤلْملو يدالولي ول راغْف[  
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] نيحالقْنِي بِالصأَلْحا وكْمي حل به بانَ . رسل يل لعاجو
  ]واجعلْنِي من ورثَة جنة النعيمِ. في الْآخرِين  صدقٍ
  
] ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبا . رلْنعجا لَا تنبر

 زِيزالْع أَنت كا إِننبا رلَن راغْفوا وكَفَر ينةً لِّلَّذنتفيمكالْح[  
  
  ]رب هب لي من لَّدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاء[
  
]نيارِثالْو ريخ أَنتا ودنِي فَرذَرال ت بر[  
  
واحلُلْ عقْدةً من . لي أَمرِي ويسر . رب اشرح لي صدرِي [

  ]يفْقَهوا قَولي. لِّسانِي 
  

]نيمالظَّال نم ي كُنتإِن كانحبس إِالَّ أَنت الَّ إِلَه[  
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] يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر
حاللَ صمأَنْ أَعو كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضرا ت

نيحالالص[  
  
] نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِن لَّما ونا أَنفُسنا ظَلَمنبر

رِيناسالْخ[  
  

علَينا إِصرا  ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحملْ[
 ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حكَم
واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنآ أَنت موالَنا فَانصرنا علَى الْقَومِ 

رِينالْكَاف[  
  
  

  

 .ދުޢާތައްފުޅު ތަކުން ނަގާފައިވާ حديث 
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" كرفغتأَس تإِالَّ أَن أَنْ الَ إِلَه دهأَش كدمبِحو ماللَّه كانحبس
كإِلَي وبأَتو"  

  
"كتادبنِ عسحو كْرِكشو كْرِكلَى ذي عنأَع ماللَّه"  

  
" ما اللَّهوري نعمي سفا ووررِي نصي بفا ووري قَلْبِي نلْ فعاج

وعن يمينِي نورا وعن يسارِي نورا وفَوقي نورا وتحتي نورا 
  "وأَمامي نورا وخلْفي نورا وعظِّم لي نورا 

  
  "ذُ بِك من النارِاللَّهم إِني أَسأَلُك الْجنةَ وأَعو"
  
اللَّهم باعد بينِي وبين خطَاياي كَما باعدت بين الْمشرِقِ "

 نم ضياَألب بقَّى الثَّونا يا كَمطَايالْخ نقِّنِي من مرِبِ اللَّهغالْمو
  "جِ والْماِء والْبردالدنسِ اللَّهم اغِْسلْنِي من اخلَطَاياي بِالثَّلْ
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" تظَلَم كدبا عأَني وبر تأَن تإِالَّ أَن الَ إِلَه كلالْم تأَن ماللَّه
إِنه الَ يغفر نفِْسي واعترفْت بِذَنبِي فَاغْفر لي ذُنوبِي جميعا 

الذُّنوب إِالَّ أَنت واهدنِي ألَِحسنِ اَألخالَقِ الَ يهدي ألَِحسنِها إِالَّ 
 كيلَب تا إِالَّ أَنئَهيي سنع رِفصا الَ يئَهيي سنع رِفاصو تأَن

الشو كيدي يف كُلُّه ريالْخو كيدعسو كإِلَيو ا بِكأَن كإِلَي سلَي ر
كإِلَي وبأَتو كرفغتأَس تالَيعتو كْتاربت"  

  
" اتاومالس ريلَ فَاطافرإِسيلَ ويكَائميلَ وائربج بر ماللَّه

بع نيب كُمحت تأَن ةادهالشبِ ويالْغ مالضِ عاَألروا وا كَانيمف كاد
فيه يختلفُونَ اهدنِي لما اختلف فيه من الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدي 

  "من تشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ

  
" لَكو يهِنف نمضِ واَألرو اتومالس مقَي تأَن دمالْح لَك ماللَّه

ك ملْك السموات واَألرضِ ومن فيهِن ولَك الْحمد أَنت الْحمد لَ
 كلم تأَن دمالْح لَكو يهِنف نمضِ واَألرو اتومالس ورن
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 قالْح كدعوو قالْح تأَن دمالْح لَكضِ واَألرو اتومالس
لُكقَوو قح كقَاؤلو  قونَ حبِيالنو قح ارالنو قةُ حنالْجو قح

 لَك ماللَّه قةُ حاعالسو قح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحمو
 تماصخ بِكو تبأَن كإِلَيو كَّلْتوت كلَيعو تنآم بِكو تلَمأَس

اكَمح كإِلَيا ومو تررا أَسمو ترا أَخمو تما قَدي مل رفَاغْف ت
تإِالَّ أَن ال إِلَه رخؤالْم تأَنو مقَدالْم تأَن تلَنأَع"  

  
"هرسو هتلَانِيعو هرآخو لَهأَوو جِلَّهو قَّهد بِي كُلَّهي ذَنل راغْف ماللَّه "  
اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك من سخطك وبِمعافَاتك من عقُوبتك وأَعوذُ "

فِْسكلَى نع تيا أَثْنكَم تأَن كلَياًء عي ثَنصالَ أُح كنم بِك"  
  

لْمِسيحِ اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من عذَابِ الْقَبرِ وأَعوذُ بِك من فتنة ا"
الدجالِ وأَعوذُ بِك من فتنة الْمحيا وفتنة الْممات اللَّهم إِني أَعوذُ 

  " بِك من الْمأْثَمِ والْمغرمِ
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" تإِالَّ أَن وبالذُّن رفغالَ يا وريا كَثفِْسي ظُلْمن تي ظَلَمإِن ماللَّه
  "مغفرةً من عندك وارحمنِي إِنك أَنت الْغفُور الرحيمفَاغْفر لي 

 

" أَلُكي أَسإِن ماللَّه ةراآلخا ويني الدةَ فيافالْع أَلُكي أَسإِن ماللَّه
اس مي اللَّهالمي ولأَهو اييندينِي وي دةَ فيافالْعو فْوي الْعتروع رت

 يدنِ ييب نفَظْنِي ماح مي اللَّهاتعور نآمي واتروانُ عثْمقَالَ عو
 كتظَموذُ بِعأَعي وقفَو نمي والمش نعينِي ومي نعي ولْفخ نمو

  "أَنْ أُغْتالَ من تحتي
  

. ތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެނިމުނީއެވެމިހައިހިސާބުން މިފޮތުގައި ލިޔަންގަސް 
ދަރިންތަކަކަށް  ދިވެހި މިފޮތުގެޒަރިއްޔާއިން ގިނަ، هللاދުޢާއަކީ މާތް

އަދި ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް . އަގުހުރިފައިދާތަކެއް ދެއްވުމެވެ
 .ޤަބޫލުކުރައްވާ ހެޔޮޢަމަލުގެ މީޒާނަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމެވެ

  
لَّمسلَّى اُهللا وصن ويعمأَج بِهحصه ولَى آلعو دمحم هلْقرِ خيلَى خع.  

***  
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